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На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-894/15 од 06.05.2015. 

године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској  2015/2016. години,  р  а  с  п  и  с  у  ј  е     с  е    

 
 

К О Н К У Р С 

за упис студената у прву годину првог циклуса студија  

у академској 2015/2016. години на јавним високошколским установама 

 

   

1.    УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 

ФАКУЛТЕТ 
Контакт 

информације 
Студијски програм: Звање које се стиче завршетком студијског програма 

I циклус 

Буџет Суфинансирање 
Страни 

држављани 
Ванредни Укупно 

АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ 

  

http://au.unibl.org 

78000 Бања Лука, 

Булевар војводе Петра 

Бојовића 1А 

Тел:051/348-800, 348 806 

Музичка умјетност 

дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, соло пјевач 

дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, диригент  

дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, пијаниста  

дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, гитариста  

дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, виолиниста  

дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, виолиста  

дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, виолончелиста  

дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, контрабасиста  

дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, флаутиста  

дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, кларинетиста  

дипломирани композитор – 240 ECTS  

дипломирани теоретичар умјетности – 240 ECTS, етномузиколог,  

дипломирани теоретичар умјетности – 240 ECTS, музички педагог и теоретичаp 

17 42 1 0 

124 

Ликовне  умјетности 

дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS, сликар, професор ликовне културе 

дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS, графичар, професор ликовне културе 

дипломирани графички дизајнер – 240 ECTS 

2 23 0 0 

Драмске умјетности 

дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, глумац 

дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, позоришни редитељ  

дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, монтажер дипломирани драмски и 

аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, сниматељ филмске и телевизијске слике 

дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, филмски и телевизијски редитељ 

6 25 6 2 

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-

ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

http://agf.unibl.org/ 

78000 Бања Лука,  

Војводе Степе 

Степановића 77 

Тел:051/462-545, 462-543 

Архитектура  дипломирани инжењер архитектуре  – 240 ECTS 10 30 5 0 

135 Грађевинарство дипломирани инжењер грађевинарства  – 240 ECTS 10 30 5 0 

Геодезија дипломирани инжењер геодезије  – 240 ECTS 20 20 5 0 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

http://ef.unibl.org/ 

78000 Бања Лука,  

Мајке Југовића 4  

Тел: 051/430-010, 430-012 

Економија и пословно управљање 

дипломирани економиста – 240 ECTS – Рачуноводство и ревизија 

дипломирани економиста – 240 ECTS – Финансијско управљање, банкарство и осигурање 

дипломирани економиста – 240 ECTS – Међународна економија 

дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент и предузетништво 

дипломирани економиста – 240 ECTS – Квантитативне анализе 

30 240 5 30 305 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

 

http://etf.unibl.org/ 

78000 Бања Лука, 

Патре бр. 5 

Тел:051/221-820, 221-824 

Рачунарство и информатика дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS -  Рачунарство и информатика  60 60 2 0 

246 Електроника и телекомуникације дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS -  Електроника и телекомуникације  35 35 2 0 

Електроенергетика и аутоматика дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS -  Електроенергетика и аутоматика  25 25 2 0 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

http://mf.unibl.org/ 

78000 Бања Лука,  

Војводе Степе 

Степановића 71 А 

Тел:051/433-001, 433-003 

Производно машинство дипломирани инжењер машинства за производно машинство – 180 ECTS 25 30 0 0 

190 
Енергетско и саобраћајно машинство дипломирани инжењер машинства за енергетско и саобраћајно машинство – 180 ECTS 25 30 0 0 

Индустријско инжењерство и менаџмент дипломирани инжењер машинства за индустријско инжењерство и менаџмент – 180 ECTS 10 15 0 0 

Мехатроника дипломирани инжењер машинства за мехатронику – 180 ECTS 25 30 0 0 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

http://med.unibl.org/ 

78000 Бања Лука, 

Саве Мркаља бр. 14 

Тел: 051/234-100 

Медицина доктор медицине – 360 ECTS 20 50 10 0 

215 
Фармација мастер фармације – 300 ECTS 15 25 10 0 

Здравствена њега дипломирани медицинар здравствене његе – 240 ECTS 5 15 5 20 

Стоматологија доктор стоматологије – 360 ECTS 5 25 10 0 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

http://agrofabl.org/ 

78000 Бања Лука,  

Булевар војводе Петра 

Бојовића 1А 

Тел: 051/312-572,  312-

390 

 

Анимална производња дипломирани инжењер пољопривреде за анималну производњу - 180 ECTS -Зоотехника 15 35 5 5 

280 Биљна производња 

Ратарство и повртларство 
дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу - 180 ECTS - Ратарство и 

повртарство 
10 20 5 5 

Хортикултура дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу - 180 ECTS - Хортикултура 10 20 5 5 

Воћарство и виноградарство 
дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу - 180 ECTS - Воћарство и 

виноградарство 
10 10 5 5 

Заштита биљака дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу - 180 ECTS - Заштита биљака 10 30 5 10 

Аграрна економија и рурални развој дипломирани инжењер пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS 10 40 5 0 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

 

www.pravobl.org 

78000 Бања Лука,  

Војводе Степе 

Степановића 77 

Тел: 051/339-000; 339-030 

Право дипломирани правник – 240 ECTS 35 265 10 100 410 

http://www.pravobl.org/
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

http://pmf.unibl.org/ 

78000 Бања Лука, 

Младена Стојановића 2 

Тел: 051/319-142, 311-178 

Физика 
Општи смјер дипломирани физичар -240 ECTS 10 5 0 0 

315 

Наставни смјер дипломирани професор физике-240 ECTS 15 0 0 0 

Математика и информатика 

Наставни смјер дипломирани професор математике и информатике-180 ECTS 20 15 0 0 

Наставни смјер дипломирани професор математике и информатике-240 ECTS 35 0 0 0 

Општи смјер дипломирани математичар и информатичар-240 ECTS 20 15 0 0 

Биологија 
Општи смјер дипломирани биолог- 240 ECTS 5 10 0 0 

Наставни смјер дипломирани професор биологије- 240 ECTS 5 10 0 0 

Екологија и заштита животне средине 
Општи смјер дипломирани еколог-240 ECTS 5* 10* 0 0 

Наставни смјер дипломирани професор екологије-240 ECTS 5* 10* 0 0 

Хемија 
Општи смјер дипломирани хемичар- 240 ECTS 10 5 0 0 

Наставни смјер дипломирани професор хемије- 240 ECTS 10 5 0 0 

Просторно планирање дипломирани просторни планер – 240 ECTS 5 25 0 0 

Географија 
Општи смјер дипломирани географ-240 ECTS 5* 5* 0 0 

Наставни смјер дипломирани професор географије-240 ECTS 5* 15* 0 0 

Техничко васпитање и информатика Наставни смјер дипломирани професор техничког образовања и информатике  -180 ECTS 10 20 0 0 

РУДАРСКИ  ФАКУЛТЕТ 

 

http://rudarskifakultet.org/ 

79000 Приједор, 

Саве Ковачевића бб 

Тел:052/241-660 

Рударство дипломирани инжењер рударства – 240 ECTS 20 20 0 0 40 

ТЕХНОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ 

 

http://tf.unibl.org/ 

78000 Бања Лука,  

Војводе Степе 

Степановића 73 

Тел: 051/465-032, 434-352 

Хемијска технологија дипломирани инжењер хемијске технологије-240 ECTS-Општи 20 20 0 5 

185 

Биотехнолошко -прехрамбени 

дипломирани инжењер прехрамбене технологије-240 ECTS-Производни 

дипломирани инжењер прехрамбене технологије-240 ECTS-Контрола квалитета и хигијенске 

исправности намирница 

20 20 0 5 

Графичко инжењерство  дипломирани инжењер графичке технологије-240 ECTS 15 15 0 5 

Текстилно инжењерство 
Одјевна технологија и дизајн дипломирани инжењер текстилног инжењерства-240 ECTS-Одјевна технологија и дизајн 15 10 0 5 

Обућарска технологија и дизајн дипломирани инжењер текстилног инжењерства-240 ECTS-Обућарска технологија и дизајн 15 10 0 5 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

http://fpn.unibl.org/ 

78000 Бања Лука, 

Булевар војводе Петра 

Бојовића 1А 

Тел:051/304-001 

Новинарство и комуникологија дипломирани новинар - 240 ECTS 5* 25* 5 0 

140 

Социјални рад дипломирани социјални радник - 240 ECTS 10 20 5 0 

Социологија 
дипломирани социолог - 240 ECTS  

професор социологије - 240 ECTS 
10 20 5 0 

Политикологија дипломирани политиколог - 240 ECTS 5* 25* 5 0 

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА И СПОРТА 

 

http://ffvis.org/ 

78000 Бања Лука,  

Булевар војводе Петра 

Бојовића 1А 

Тел:051/312-280 

Спорт 

дипломирани тренер (изабраног спорта) 

дипломирани кондициони тренер  

дипломирани менаџер спорта  

дипломирани тренер спортске рекреације 

5* 55* 5 20 

170 

Општи - наставнички професор физичког васпитања - 240 ECTS 5* 55* 5 20 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

 

http://flf.unibl.org/ 

78000 Бања Лука, 

Булевар војводе Петра 

Бојовића 1А 

Тел: 051/340-140 

Српски језик и књижевност дипломирани професор српског језика и књижевности - 240 ECTS 10 35 5 0 

265 

Енглески језик и књижевност дипломирани  професор енглеског језика и књижевности - 240 ECTS 10 35 5 0 

Њемачки језик и књижевност дипломирани професор њемачког језика и књижевности - 240 ECTS 10 35 5 0 

Италијански језик и књижевност дипломирани  професор италијанског језика и књижевности - 240 ECTS 10 20 5 0 

Француски језик и књижевност дипломирани професор француског језика и књижевности - 240 ECTS 10 20 0 0 

Руски и српски језик и књижевност дипломирани  професор руског и српског језика и књижевности - 240 ECTS 10 35 5 0 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

http://ff.unibl.org/ 

78000 Бања Лука,  

Булевар војводе Петра 

Бојовића 1А 

Тел: 051/322-790, 322-780 

Филозофија дипломирани професор филозофије – 240 ECTS  10 25 5 10 

275 

Психологија дипломирани психолог – 180 ECTS 10 20 5 0 

Педагогија дипломирани педагог – 240 ECTS 10 20 5 10 

Историја дипломирани професор историје – 240 ECTS 10 30 5 0 

Учитељски студиј дипломирани професор разредне наставе – 240 ECTS 10 50 5 0 

Предшколско васпитање дипломирани васпитач предшколске дјеце – 180 ECTS 10 20 5 0 

ШУМАРСКИ   ФАКУЛТЕТ 

 

http://sf.unibl.org/ 

78000 Бања Лука, 

Војводе Степе 

Степановића 75 

Тел:051/464-628, 468-321 

Шумарство дипломирани инжењер шумарства – 240 ECTS 25 60 0 0 85 

У К У П Н О:  900 2020 193 267 3380 

 
*На основу Одлуке Управног одбора Универзитета у Бањој Луци број 03/04-3.2008-4/15 од 15.06.2015. године, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске о висина школарине у академској 2015/16. години, за редовне и ванредне 

студенте на студијским програмима првог циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским установама у Републици Српској. 
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2.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
2.1. Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и  Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству. 

2.2. Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности. 

2.3. Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:  

- општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и  

- резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.  

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).  

На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.  

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.  

2.4. Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у Бањој Луци  у сарадњи са централном 

комисијом за упис на студијске програме Универзитета у Бањој Луци.  

2.5. Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи.  

У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.  

2.6. На Универзитет у Бањој Луци право уписа немају кандидати који на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности нису остварили најмање 15 бодова.  

2.7. Кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два студијска програма који имају истовјетан квалификациони испит, с тим што ће се приликом пријављивања изјаснити који је први а који је други студијски програм. 

 

 

 

3. КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 

 Први уписни рок: 

(1)  пријављивање кандидата почиње 22.06.2015. а завршава 26.06.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);  

(2) полагање пријемног испита обавиће се 29.06.2015. са почетком у 9,00 часова (на Медицинском факултету у Бањој Луци полагање пријемног испита обавиће се у 14,00 часова);  

(3)  објављивање резултата конкурса је 01.07.2015. године до 14,00 часова;  

(4)  упис примљених кандидата почиње 06.07.2015. године, а завршава се 10.07.2015.  године.  

 На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита траје од 29.06.2015. до 03.07.2015. године. Објављивање резултата конкурса је 06.07.2015. године до 14,00 часова, а упис примљених кандидата обавиће се од 

09.07.2015. до 15.07.2015. године. 

 На Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита почиње 29.06.2015. године са почетком у 7.30 часова  и траје до 01.07.2015. године.  

 Други уписни рок организоваће организационе јединице високошколске установе које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:  

(1) пријављивање кандидата почиње 24.08.2015. а завршава 28.08.2015. године;  

(2) полагање пријемног испита је 31.08.2015. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе; 

(3) објављивање резултата конкурса је до 02.09.2015. године до 14,00 часова;  

(4) упис примљених кандидата почиње 07.09.2015. године а завршава 11.09.2015. године.  

На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита ће се обавити од 31.08. до 04.09.2015. године, а упис примљених кандидата обавиће се до 18.09.2015. године. 
 

 

 

4.   ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
4.1.  Висина школарине за академску 2015/16. годину за редовне и ванредне студенте првог циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским установама у Републици Српској утврђена је Одлуком Владе Републике 

Српске. 

4.2.  Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности за студијске програме организационих јединица Универзитетa у Бањој Луци  износи 70,00 КМ. 

Уплата  ће се вршити према одлуци Управног одбора Универзитета у Бањој Луци, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама Универзитета у Бањој Луци.   

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.  

4.3. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош). 

4.4. Приликом уписа, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:  

(1) извод из матичне књиге рођених;  

(2) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;  

(3) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности, 

(4) љекарско увјерење (подносе само кандидати који се пријављују на Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, издато од Завода за медицину рада и спорта РС, ул. Здраве Корде бр. 4, Бања Лука, број телефона: 

051/219-042 у периоду од 17.06. до 26.06.2015. године). 

4.5. Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у Бањој Луци дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа 

након формирања ранг-листе. 

Централна комисија за упис доставља Сенату Универзитета у Бањој Луци  јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.  

4.6. Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг-листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис. 

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.  

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања садржати и налаз психолога.  

4.7. Ранг-листа објављује се на огласној табли организационе јединице Универзитета у Бањој Луци. 

4.8. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора Централној комисији за упис, у року од 48 часова од објављивања ранг-листе  на огласној табли организационе јединице Универзитета у Бањој Луци. 

   Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице Универзитета у Бањој Луци.  
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5.   ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  
Ред. 

бр. 
Организациона јединица 

Студијски програм, студијски смјер и врста пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности 

Студијски програм Врста испита Напомена 

1. Академија умјетности 
Ликовна умјетност 

За све студијске смјерове, о начину и врсти  полагања пријемног испита кандидати ће добити информације на Академији умјетности 

од руководиоца студијских програма. 
Музичка умјетност 

Драмска умјетност 

2. 
Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет 

Грађевинарство Математика и Физика 
-математика – од могућих 35, минимум је 7 бодова 

- физика – од могућих 15 бодова, минимум је 3 бода 

Архитектура 
Слободно цртање, Математика, Нацртна геометрија и 

Перспектива 

-математика – од могућих 15, минимум је 3 бода 

-нацртна геометрија – од могућих 20, минимум је 4 бода 

- слободно цртање – од могућих 15 бодова, минимум је 3 бода 

Геодезија Математика  

3. Економски факултет Економија и пословно управљање Тест из области опште културе 

4. Електротехнички факултет сви Математика 

5. Машински факултет сви Математика 

6. Медицински факултет 

Медицина Биологија и Хемија 

Стоматологија Биологија и Хемија 

Фармација Математика и Хемија 

Здравствена њега Биологија и Хемија 

7. Пољопривредни факултет 
Анимална производња Биологија (зоологија) и Хемија 

Биљна производња Биологија (ботаника) и Хемија 

Аграрна економија и рурални развој Математика и Биологија (зоологија и ботаника) 

8. Правни факултет Право Српски језик и Историја 
Кандидат је положио пријемни испит, уколико оствари најмање 

15 од могућих 50 бодова. 

9. Природно-математички факултет 

Географија Географија и Српски језик 

Хемија Хемија и Математика 

Физика Физика 

Биологија Биологија и Хемија 

Математика и информатика Математика 

Еколог. и заштита животне средине Биологија и Хемија 

Просторно планирање Математика и Географија 

Техн.васпитање и информатика Математика и Физика 

10. Рударски факултет Рударство Математика и Физика 

11. Технолошки факултет 

Хемијска технологија Математика и Хемија 

кандидат треба да освоји минимално 5 бодова из сваког предмета  
Биотехнолошко-прехрамбени Математика и Хемија 

Текстилно инжењерство Математика и Хемија 

Графичко инжењерство Математика и Хемија 

12. Факултет политичких наука 

Политикологија Социологија, Српски језик, Општа информисаност и Историја 

Социјални рад Социологија, Српски језик, Историја, Општа информисаност и информисаност о социјалним проблемима 

Новинарство и комуникологија Социологија, Српски језик, Историја, Општа информисаност и Општа култура 

Социологија Социологија, Српски језик, Историја, Општа информисаност и Тест знања из области друштвеног живота 

13. Филозофски факултет 

Педагогија Тест из српског језика и Тест из педагогије 

Психологија Тест из психологије и Тест способности  

Историја Тест из историје и Тест из српског језика 

Учитељски студиј 
Тест основних знања и интересовања за учитељски студиј, Тест из српског језика и Провјера физичких, музичких и говорних 

способности (елиминаторног карактера) 

Филозофија Тест из филозофије и Тест из српског језика 

Предшколско васпитање Тест из основа педагогије и опште културе, Тест из српског језика и Тест говорних, физичких и музичких способности 

14. Филолошки факултет 

Српски језик и књижевност Књижевност и Српски језик 

Енглески језик и књижевност Енглески језик и Српски језик 

Њемачки језик и књижевност Њемачки језик и Српски језик 

Италијански језик и књижевност Италијанска култура и Српски језик 

Француски језик и књижевност Француски језик и Српски језик 

Руски и српски језик и књижевност Српски језик, Српска књижевност и Руска култура 

15. Факултет физичког васпитања и спорта  

Спорт 

Општи тест познавања спорта-Есеј на задату тему,  Тест 

познавања историје и савремених кретања у 

спорту,Провјера технике изабраног спорта(тренери) 

На испит понијети: личну карту,оловку; 

 спортски шорц, спортску мајицу, бијеле чарапе и чисте патике./тренери 

Општи наставнички 
Есеј на задану тему, Пливање, Гимнастика,Полигон 

спретности, Фудбал, Рукомет, Кошарка, Одбојка, Атлетика 

На испит понијети:личну карту,оловку, спортски шорц, спортску мајицу, 

бијеле чарапе и чисте патике. 

На пливање осим купаћег костима обавезна капа и папуче. 

16. Шумарски факултет Шумарство Хемија, Биологија и Математика 
 

 Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2015/2016. години на јавним високошколским установама Републике Српске  

биће расписан у септембру 2015. године 
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6.   ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 

 
 На основу члана 138. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници одржаној 12.06. 2015. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о висини школарине за редовне и ванредне студенте  

на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2015/16. годину 

 

I 

Овом одлуком, на приједлог министра просвјете и културе и јавних високошколских установа, утврђује се висина школарине у академској 2015/16. години, за редовне и ванредне студенте на студијским програмима првог, 

другог и трећег циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским установама у Републици Српској.  

 

II 

Висина школарине за редовне студенте првог циклуса студија: 

1. за студијске програме на медицинским факултетима, студијске програме музичке умјетности, ликовне умјетности и драмске умјетности (осим смјерова: филмски, телевизијски,  продукција, анимирани филм) и 

комбинованог студијског  програма Очување и одржива употреба генетичких ресурса, износи 660 КМ, 

2. за студијски програм драмске умјетности – филмски и телевизијски смјер, и смјер анимираног филма, износи 1.500 КМ, 

3. за студијски програм драмске умјетности – смјер продукције, износи 1.000 КМ, 

4. за комбиновани студијски програм Очување и одржива употреба генетичких ресурса, износи 880 КМ, 

5. за све остале студијске програме износи 440 КМ. 

 

III 

Висина школарине за редовне студенте другог циклуса студија за све студијске програме  износи 880 КМ, осим у следећим случајевима: 

1.. за студијске програме ликовне умјетности износи 1.500 КМ, 

2. за студијске програме музичке умјетности износи 1.500 КМ, 

3. за студијске програме драмске умјетности износи 3.000 КМ, 

4. за студијски програм на енглеском језику – „International Master in Business and Administration“  на Економском факултету Универзитета у Бањалуци износи 10.000 КМ. 

 

IV 

Висина школарине за редовне студенте трећег циклуса студија за све студијске програме  износи 3.000 КМ.   

 

V 

1) Плаћања школарине из т. II и III  ове одлуке ослобођени су: 

1. студенти –дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, 

2. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС  I и II категорије, 

3. студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије, 

4. студенти са инвалидитетом и 

5. студенти – дјеца без оба родитеља. 

2) Управни одбор високошколске установе може донијети одлуку о ослобађању од плаћања школарине, највише пет студената на студијском програму, на терет властитих средстава. 

3) Одредба из подтачке 2) односи се само на оне студијске програме на којима није одобрен упис студената на терет буџета Репубике Српске. 

 

VI 

Студенти из тачке V подт. 1) и 2) ове одлуке ослобођени су од плаћања школарине до навршених 26 година живота, у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 9/12 и 40/12).  

 

VII 

Студенти из тачке V подтачка 5) ове одлуке ослобођени су од плаћања школарине до навршених 26 година живота. 

 

VIII 

Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије до навршених 26 година живота плаћају 50% од износа школарине утврђеног у т. II и III ове одлуке. 

 

IX 

Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској, до навршених 26 година живота, плаћају 50% од износа школарине из т. II и III ове 

одлуке. 

 

X 

За ванредне студенте за све студијске програме првог циклуса студија, осим студијске програме на Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу и Високој школи унутрашњих послова у Бањалуци, утврђује се висина 

школарине у износу од 1.500 КМ. 

За ванредне студенте на првом циклусу студија на Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу, утврђује се висина школарине у износу од 750 КМ. 

 За ванредне студенте на првом циклусу студија на Високој школи унутрашњих послова  у Бањалуци, утврђује се висина школарине у износу од 440 КМ. 
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XI 

Висина школарине за ванредне студенте за студијске програме на другом циклусу студија: 

1. за ванредне студенте за све студијске програме на другом циклусу студија (осим студијских програма драмске и музичке умјетности на Универзитету у Бањој Луци) износи 1.500 КМ, 

2. за ванредне студенте на студијским програмима на другом циклусу студија: 

‒ музичке умјетности на Универзитету у Бањој Луци износи 4.000 КМ, 

‒ драмске умјетности на Универзитету у Бањој Луци износи 3.000 КМ. 

 

XII 

1) Уписнине за редовне и ванредне студенте на свим студијским програмима првог,  другог и трећег циклуса студија утврђује јавна високошколска установа, у складу са Законом и општим актом високошколске установе. 

2) Јавна високошколска установа дужна је објавити утврђену висину свих уписнина прије почетка академске 2015/16. године. 

 

 

XIII 

Висину школарине и уписнине за студенте стране држављане утврђује надлежни орган високошколске установе, те су их високошколске установе дужне објавити прије почетка академске 2015/16. године. 

 

XIV 

За реализацију ове одлуке задужују се јавне високошколске установе у Републици Српској. 

 

XV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.  

 


